
Heaven & the Millenium, After the Rapture (O Céu e o Milênio após o 
arrebatamento).

Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e 
amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo 
sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se 
acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.

E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e 
vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela 
palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não 
receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram 
com Cristo durante mil anos.

Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta
é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; 
sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e
de Cristo, e reinarão com ele mil anos.

E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão,
E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, 
Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em 
batalha.

E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a 
cidade amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou.
E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde 
estão a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados para 
todo o sempre. Apocalipse 20:2-10

Deus te abençoe família do Youtube, hoje é quarta feita, 5:18 da manhã. 01 
de Abril de 2015.

E quando o Senhor falou comigo hoje à noite, Ele me deu uma linda 
mensagem e começou a falar sobre o céu e o reinado de mil anos. Então 
esse assunto será bem interessante de compartilhar com você.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/20/2-10


O céu.

O Senhor Jesus começou: Você será tudo que você sempre quis ser no céu. 
Todos os vícios e pecados com que você lidou na terra, no céu terão 
desaparecido. Vamos dizer que haverá como que um presente de 
casamento.

Vocês serão imediatamente transformados e toda doença de espírito será 
lavada e desaparecerá. Tudo isso desaparecerá para revelar a minha glória 
que habita em você, será uma transformação total.

Eu perguntei: nos teremos aulas para aprender algo?

O Senhor Jesus disse: Não, Eu mesmo os instruirei. Vocês sentirão o desejo
de saber algo, e Eu mesmo revelarei isto a vocês. Você sentirá o desejo de 
tocar algo e isso irá rolar por suas impressões digitais para cantar de 
maneira perfeita e o som saíra de seus lábios.

Tudo parecerá mágico para você em um primeiro momento. Até que vocês 
se acostumem a saber e fazer todas as coisas efetivamente.

Clare: Senhor, é difícil para eu aceitar isso. Nós não iremos trabalhar juntos
como equipes? (Eu estava pensando em minha vida, porque temos aulas 
juntos para estudar, e esse tipo de coisas).

Sim, vocês terão equipes, mas vocês irão COMPARTILHAR experiências 
que aprenderam. Será como o que vocês chamam de laboratório. Vocês 
farão coisas juntos com outros e a cooperação será tão gratificante, haverá 
uma harmonia como vocês sempre desejaram, mas raramente tiveram.

Será desintoxicante trabalhar juntos como um, enquanto muitos trabalham 
juntos para fazer o bem. Vocês irão amar. O seu desejo mais profundo de 
trabalhar em grupos será plenamente satisfeito, nas melhores maneiras 
possíveis.

Vocês procurarão ver algo, e eu irei apoiá-los. Nada será impossível para 



você, exceto o mal. E esse é ainda outro presente: no céu a porta está 
fechada para o mal. Lá ele não entrará. Ele não seduzirá;

Minha filha, você não sentirá nada maligno, e isso também é um presente, 
uma graça que Eu derramarei sobre vocês. Tudo no céu é recompensador.

Clare: Senhor, e eu poderei ter algum pensamento maligno?

Não meu amor, você nunca terá um pensamento maligno novamente. E não
somente porque o diabo não mais poderá influenciar nada, mas também por
causa da graça divina. Todas as fraquezas serão lavadas de seu sistema.

Você será brilhante, limpa e glorificada.Você será plenamente satisfeita de 
uma maneira que jamais poderia imaginar.

Você olhará para o futuro e sabera qualquer coisa que seja necessário para 
você. Você nunca mais ficará apenas “imaginando” algo novamente. Você 
nunca mais falhará em me compreender novamente, ou nunca falhar em 
compreender ninguém mais em qualquer assunto.

Você terá uma visão perfeita em seu coração, que a ajudará a escapar da 
queda e decadência. Você terá perfeito discernimento, apurado e sensitivo. 
Você entenderá os caminhos dos homens sem nenhum esforço. E 
facilmente será capaz de guiá-los novamente ao centro. Será puramente 
glorioso, porque você será como Eu. Como Eu em tantas maneiras... Você 
amará como Eu irei transformá-lo.

E você estará indescritivelmente feliz e satisfeito. Eu quero compartilhar 
algumas alegrias do céu com você. Porque vocês têm tido uns dias bastante
tensos, e Eu escolhi essa semana para lhes dar alegria.

A minha promessa para vocês, é que estarão trabalhando juntamente 
comigo para abri os olhos das pessoas em cooperação com o meu Espírito. 
Quando nós voltarmos, muitas coisas terão mudado. Vocês terão uma 
profunda sabedoria, como as águas do oceano e compreenderão muitas 
coisas.



O que Eu falo aqui é para todos que são a minha Noiva. Eu farei vocês tão 
humildes que ninguém poderá resistir à sua doçura. Nada nunca irá nos 
separar, nada.

O milênio

Eu perguntei: Nós passaremos alguns momentos separados?

Jesus: Não separados como você entende no sentido dessa palavra em seu 
mundo. Estaremos em completa união e você nunca sentirá minha falta. 
Porque Eu estarei habitando em você, e nada irá interromper nossa doce 
comunhão, porque no céu não há pecado nem orgulho.

Quando nós voltarmos à terra e você for trabalhar com as almas, você terá 
um sentido apurado de todos os meus sentimentos, e você terá 
conhecimento instantâneo de cada situação que deverá ser resolvida. Até 
mesmo punições e correções.

Clare: Haverá muitas punições quando nós voltarmos Senhor? As pessoas 
continuarão sendo duras e obstinadas?

Vocês notarão muitos melhoramentos em atitudes de homens e mulheres, 
mas a corrupção é profunda, e se manifestará rapidamente. E em outros, ela
se manifestará lentamente, mesmo após gerações. Você será capaz de ver 
claramente as consequências do pecado que foi carregado por famílias 
durante gerações.

Vocês trabalharão para mudar aquilo, mas alguns Clare, nunca mudarão. E 
por isso vocês precisarão ter uma boa atitude e uma boa mente para lidar 
com o desapontamento. Mas eu sempre estarei dentro de vocês. Trazendo 
uma paz interior e uma alegria profunda.

Não importando quão tristes as circunstâncias possam ser.

Clare: Senhor, haverá morte no Milênio?

Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de



seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 
Coríntios 15:24-26

Jesus: Sim, haverão nascimentos e mortes. Essas circunstâncias Eu 
permitirei por um longo período. Mas haverá perfeita saúde devido à 
abstenção de pecado e ausência dos demônios. É uma pena que o mal irá se
manifestar sem provocação do inimigo.

Essa é a fraqueza de Adão e Eva. Será um choque para muitos que o mal 
continuará levantando sua cabeça feia, mesmo sem assistência demoníaca. 
Mas vocês terão alegria em tudo onde colocarem suas mãos. Verão 
conversões, curas, restaurações e completa transformação de corações.

Isso lhes trará alegria indescritível. Minha filha, muitos na terra anseiam 
com todo o coração ministrar, mas as forças que se levantam contra eles 
são tremendas. Tanto de sua natureza pessoal, quando outras forças. Aqui 
estará o rompimento dessa barreira, porque é requerida uma grande 
perseverança e uma grande confiança em Mim.

E há aqueles que foram escolhidos e equipados para isso, e outros que não 
foram escolhidos para isso, e para esses eu dei a graça da oração, e seus 
desejos são manifestos na área do evangelismo, e embora eles não sejam 
parte dessa mudança de estação da humanidade, há uma força viva de 
oração por trás desses evangelistas.

E onde você ver esses evangelistas, saiba que eles são guerreiros de oração,
e estão apresentando orações em favor dos demais. Os evangelistas 
precisam ter o coração muito puro, humildade e unção vinda do alto.

Sua integridade precisa ser impecável, e é por isso que eu trabalho tão 
duramente com eles em questões desse tipo.

Eles não podem fazer a obra e sustentar-se na batalha e aguentar pressões 
sem que tenham um profundo compromisso com a integridade, e sem que 
façam as coisas do Meu jeito.

Ainda que quando a cortina do meu plano está fechada, os homens sejam 
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pequenos, os intercessores por trás das cortinas, são pessoas tremendas. 
Fazendo o trabalho de gigantes quando na verdade são pequeninos.

Ainda que muitos tenham o desejo de ministrar, há um tempo e uma 
estação apropriada para todas as coisas. E todos terão a sua vez de tocar 
almas com o meu amor, porque seu coração será conforme o meu coração.

Clare: O Senhor poderia me falar a respeito de adoração?

Jesus: Quando vocês adoram, vocês cessam toda a atividade humana, e 
entram no âmbito de Deus, seu criador. Vocês deixam de estar longe e são 
moldados ao seu criador. Quando vocês adoram, seu coração se expande 
para fora de vocês e quando ele volta para vocês, ele está totalmente 
renovado, energizado e inspirado por Deus. Não importa como vocês 
tenham entrado em adoração, quando vocês saem da adoração, todas as 
coisas ruins se foram.

Adoração é algo sublime, vocês experimentarão isso, eu prometo. E vocês 
nunca mais serão os mesmos. Vocês irão de glória em glória, exatamente 
como está escrito. Mas Eu peço que vocês vigiem comigo, limitem suas 
interações apenas às comunicações que são necessárias e voltem-se ao 
lugar de profunda comunhão comigo, porque muito eu reparto muito de 
Mim com vocês através da profunda comunhão.

Translated by Rosaine Dalila Scruff


